FORMULARUL STANDARD NATURA 2000
1. IDENTIFICAREA SITULUI
1.1 Tip
B

1.2 Codul sitului

1.8 Datele indic rii i desemn rii/clasific rii sitului
1.3 Data
1.4 Data
Data propunerii
Data confirm rii Data confirm rii
ca sit SPA:
ca sit SCI
complet rii actualiz rii ca sit SCI

ROSCI0152

201101

200612

200706

Data desemn rii
ca sit SAC

200812

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : P durea Floreanu - Frumu ica - Ciurea
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 47º 1' 1''

E 27º 12' 39''

2.2. Suprafa a 2.3. Lungimea
sitului (ha)
sitului (km)
18.978

2.4. Altitudine (m)
Min. Max.
Med.
87

467

2.6. Regiunea biogeografic
Alpin Continental Panonic

263

Stepic

Pontic

X

2.5 Regiunile administrative
% Numele jude ului
NUTS
RO013
88 Ia i
RO014

12 Neam

3.1. Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te
Cod Denumire habitat
91Y0 P duri dacice de stejar i carpen

% Reprez. Supr. rel. Conserv.Global
54,1
A
C
B
B

9130 P duri de fag de tip Asperulo-Fagetum

5,1

B

C

B

B

9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

2,3

B

C

B

B

0,11

B

C

B

B

92A0 Z voaie cu Salix alba i Populus alba

3.2.d. Specii de amfibieni i reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
Pasaj
1188 Bombina bombina

P

3.2.g. Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
1902 Cypripedium calceolus
R

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C

Iernat

Pasaj

B

C

B

Sit Pop. Conserv. Izolare Global
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N16
100
311
P duri de foioase
Alte caracteristici ale sitului:
Situl P durea Floreanu–Frumu ica–Ciurea este amplasat în Podi ul Central Moldovenesc în zona de întâlnire a trei mari unit i
geomorfologice i anume: Podi ul Sucevei, Câmpia Moldovei i Podi ul Bârladului. Situl include în limitele sale SCI-urile deja validate
ROSCI0152 P durea Gheorghi oaia i ROSCI0150 P durea Frumu ica. Situl este localizat pe teritoriul administrativ al jude elelor Ia i
(comunele Sinesti, Dumesti, Tansa, Tibanesti, Dagata, Popesti,Tibana, Madarjac, Horlesti i Voinesti) i Neam (în raza comunei Stani a). Din
punct de vedere al administra iei silvice, situl apar ine direc iilor silvice Ia i, în raza ocoalelor silvice Podul Iloaiei (UP III Pope ti, UP V
Gheorghi oaia, UP VI Cenu a), P dureni (UP I Tibana), Ciurea (UP IV Voine ti); Neam , în raza Ocolului Silvic Horia (UP IV Vadu Vejei) i
Vaslui, în raza Ocolului Silvic B ce ti (UP VII Tib ne ti). Relieful podi ului Moldovenesc este grefat pe fundamentul platformei podolico-ruse,
care a fost acoperit de materiale a c ror depozite s-au suprapus în diferite etape ale evolu iei. În zona Podi ului Central Moldovenesc,
reliefuri structurale de tipul coastelor sunt foarte dezvoltate, având o structur din roci siluriene i cretacice, peste care urmeaz câteva sute
de metri de depozite mio-pliocene, cu o structur de platform tubular slab monoclinal de la NV la SE. Se eviden iaz o localizare a
marnelor spre baza versan ilor, iar alternan ele de marne i gresii spre culmi. Unitatea geomorfologic predominant este versantul, având
configura ia ondulat i mai pu in fr mântat. Pe suprafe e relativ mici, apare i platoul (predispus, în majoritatea cazurilor fenomenelor de
înml tinare), coama, terasa sau lunca. Structura geologic , alc tuirea stratificat în succesiuni de roci permeabile cu roci impermeabile i
înclinarea acestora favorizeaz declan area proceselor de degradare a solurilor prin eroziune i mai ales prin alunecari, fenomen ce se
observ în acest teritoriu atât în fondul forestier cât mai ales în terenul agricol. Teritoriul sitului este amplasat în bazinul hidrografic al râurilor
Siret, Bahlui i Bârlad. În aceast por iune Siretul are un caracter fluviatil cu multe meandre, cu mul i afluen i: pâraiele Bahna cu Valea Ro ie,
D icu a, Bârsa i Arinosu. În bazinul Bârladului se scurge paraiele Sacov ce are ca afluen ii: paraiele Cenu ei, Gheorghi ioaia, Pietrosu,
Sec, R chi ii, Valea Vejii, Pietr riei, Nistria, etc. Bahluiul are ca afluen i urm toarele pâraie: Pietri , Oii, Rediu, Buznea, Bud i, Alune ti,
Sine ti, etc. Alimentarea apelor din re eaua hidrografic este mixt , pluvio-nival , regimul hidrologic având caracter de regim hidrologic
continental, ceva mai accelerat manifestat prin cre terea intens a apelor de prim var , unde se produc inunda ii i prin viiturile destul de mari
în timpul ploilor cu caracter toren ial din timpul verii. În general re eaua hidrografic este bine reprezentat . Stratificarea depozitelor pliocene,
alc tuite din complexe de nisipuri alternând cu argile i nisipuri, precum i luturi impermeabile, favorizeaz formarea unor strate acvifere

freatice bogate, situate la diferite niveluri în func ie de adâncimea stratelor impermeabile. Aceste ape slab mineralizate particip la alimentarea
re elei hidrografice chiar i în perioadele cu precipita ii mai pu in abundente. Altitudinal situl se întinde între 87 si 467 m (cea mai mare parte a
p durilor se localizeaz între 200-400 m), iar panta terenului este, în general, u oar pân la moderat . Cea mai mare parte a sitului se
încadreaz dup ,,Monografia geografic a R.S.R.” în inutul climatic al Podi ului Deluros al Moldovei i anume în districtul nordic IIBp2
corespunz tor dealurilor, favorabil vegeta iei forestiere i o mic parte în districtul estic IIA3. Dup raionarea climatic a lui Koppen, teritoriul
sitului face parte din dou provincii climatice: D.f.b.x. (climat ploios, boreal, cu ierni reci, cu temperaturi sub 22&#186;C în luna cea mai cald
a anului, cu maxim de precipita ii la sfâr itul prim verii i minimum de ploaie i z pad la sfîr itul iernii.
4.2. Calitate i importan :
Situl Padurea Floreanu-Frumusica-Ciurea acopera o suprafata compacta si intinsa de padure in zona centrala a Podisului Moldovei. Toata
suprafata sitului este inclusa in fond forestier, procentul de impadurire fiind de cca. 98%. Situl este reprezentativ pentru tipurile de habitate:
91Y0 \\\"P duri dacice de stejar i carpen\\\", 9130 \\\"P duri de fag de tip Asperulo-Fagetum\\\", 9170 \\\"Paduri de stejar cu carpen de tip
Galio-Carpinetum\\\". Pe suprafete restranse se intalneste si habitatul 92A0 \\\"Z voaie cu Salix alba i Populus alba\\\".
4.3. Vulnerabilitate:
În raza sitului factorii destabilizatori nu sunt asa numero i dar trebuie lua i în seam pentru asigurarea stabilit ii arboretelor i a continuit ii
func iilor acestora. Unii dintre ace tia se manifest intens i continuu, al ii numai izolat i cu frecven redus , de aceea trebuie eviden ia i.
Ace ti factori sunt: doborâturile de vânt i rupturile de z pad , uscarea, d un torii biotici (insecte), alunec ri, eroziuni, factori de natur
antropic (p unatul, extrageri în delict), etc.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
situat in raza O.s. Podu Iloaiei, U.P. IV Frumusica, u.a.-ri 38A,38C,38D,39A,39B,39D. Suprafata este de 97.3 ha.
4.5. Tip de proprietate:
Suprafa a sitului este integral în fond forestier. Procentul de p dure r mas proprietate public a statului la nivel de direc ie silvic , ocol silvic i
unitate de produc ie pe teritoriul c rora este amplasat situl se prezint în felul urm tor:
- DS Iasi: OS Podul Iloaiei (UP II Br ie ti – 98%, UP III Pope ti - 30%, UP V Gheorghi oaia 48%, UP VI Cenu a – 100%), OS P dureni (UP I
Tibana – 56%), OS Ciurea (UP IV Voine ti – 62%);
- DS Neam : Ocolului Silvic Horia (UP IV Vadu Vejei - cca. 50%)
- DS Vaslui: OS B ce ti (UP VII Tib ne ti – cca. 75%)
Restul p durilor sunt p duri proprietate privat .
4.6 Documenta ie:
ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Padureni (2009, 1999)
ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Podul Iloaiei (2008, 1998)
ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Bacesti (2001)
ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Horia (2008, 1998)
ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Ciurea (2008, 1998)
4.7. Istoric (se va completa de c tre Comisie)
Data

Câmpul modificat

Descriere

|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
5. STATUTUL DE PROTEC IE AL SITULUI I LEG TURA CU SITURILE CORINE BIOTOPE
5.1. Clasificare la nivel na ional i regional
Cod Categorie IUCN
RO04 Categoria IV IUCN

%
0,57

5.2. Rela iile sitului cu alte arii protejate
- desemnate la nivel na ional sau regional
Cod
Categorie
Tip
%
Codul na ional i numele ariei naturale protejate
RO04 Rezerva ie natural
+
0,57 2.545.-Padurea Frumusica

6. ACTIVIT ILE ANTROPICE I EFECTELE LOR ÎN SIT I ÎN VECIN TATE
6.1. Activit i antropice, consecin ele lor generale i suprafa a din sit afectat
- Activit i i consecin e în interiorul sitului
Cod Activitate
160 Managementul forestier general

Intensitate % Infl.
B 100 +

160 Managementul forestier general

B

100

+

- Activit i i consecin e în jurul sitului
Cod Activitate
160 Managementul forestier general

Intensitate % Infl.
B 100 +

160 Managementul forestier general

A

75

+

170 Cresterea animalelor

A

25

-

6.2. Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Responsabilitatea managementului acestui sit ii revine custodelui rezerva iei - Direc ia Silvic Ia i, precum i proprietarilor actuali.

Planuri de management ale sitului:
Managementul actual al ariei protejate revine custodelui : Directia Silvica Iasi
7. HARTA SITULUI
Harta fizic , Scara, Proiec ie :

Harta digital a României (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

Specifica i dac limitele sunt disponibile în format digital :
Specifica i dac se includ fotografii aeriene:

Da, în format digital ESRI .shp, în proiec ie na ional Stereo 1970

Nu se includ aerofotograme

